V tomto čísle Pezinčana vrcholí
kampaň Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým.
Vo všetkých dvanástich číslach
tohto roku sme na špeciálnej strane označenej logom kampane
predstavili prakticky všetky združenia, spolky alebo záujmové skupiny, ktoré sa venujú zdravotne
postihnutým v našom meste.
Cieľom tejto kampane bolo
upriamiť pozornosť na podmienky
života zdravotne postihnutých v
Pezinku. Jej iniciátorom išlo nielen
o informovanie verejnosti o problémoch, právach a povinnostiach
ľudí so zdravotným postihnutím,
ale im aj pomôcť pri prekonávaní
rôznych prekážok a viesť zdravých spoluobčanov k solidarite a
ohľaduplnosti k ľuďom so zdravotným postihnutím. Čitateľ mal mož-
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nosť dozvedieť sa viac o aktivitách
diabetikov, zrakovo postihnutých,
duševne chorých, alkoholikov,
ľudí s onkologickými ochoreniami,
postihnutých civilizačnými chorobami, alergiami a zdravotne ťažko
postihnutých, najmä vozičkárov.
Príspevky smerovali svoje posolstvá nielen k zdravej populácii, ale
aj do radov zdravotne postihnutých. Napríklad boli pozvánkou
pre neorganizovaných, aby sa
zapojili do spolkového života, pretože v spoločenstve ľudí s rovnakým osudom môže človek získať
morálnu podporu, dobré rady či
iné formy pomoci.
Súčasťou kampane bol i prieskum verejnej mienky zameraný
na zisťovanie názorov na podmienky života zdravotne postihnutých občanov v Pezinku. Jeho vý-

sledky poslúžia ako východiská pri
ďalšej práci orgánov mestskej samosprávy. Organizátori ďakujú
všetkým, ktorí spolupracovali na
kampani. Hoci sa oficiálne mediálna kampaň o zdravotne postihnutých končí, neznamená to, že
sa už nestretneme s príspevkami
z tejto oblasti. Očakávame však,
že ich budú iniciovať už oni sami a
miestne médiá sú pripravené vytvárať aj naďalej priestor na ich
zverejňovanie.
Po deťoch a zdravotne postihnutých je samospráva mesta Pezinok pripravená odštartovať v novom roku ďalšiu kampaň – orientovanú na problémy života starých
ľudí. Prečo na nich, o čom a aké to
bude, budeme informovať v januárovom čísle Pezinčana.
(EL)

Pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých a ukončenia kampane Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým sa
uskutočnila 7. decembra v Dome kultúry po štvrtýkrát slávnostná akadémia NÁŠ DEŇ.
Organizátor podujatia Mesto Pezinok chce týmto spôsobom poukázať
na život telesne postihnutých, ich aktivity, radosti ale aj trápenia, pri prekonávaní zdravotných problémov. Je to tiež príležitosť poďakovať sa
ľuďom, ktorí sa o hendikepovaných starajú a pomáhajú im.
V úvode akadémie vystúpil primátor Pezinka Oliver Solga, ktorý vyzdvihol aktivity v prospech zdravotne postihnutých a vyzval ostatných
ľudí, aby im pomáhali.
V ďalšej časti programu vystúpili deti z Domova sociálnych služieb Hestia s tieňovým divadlom, spevácky súbor Jojoba z Grinavy a žiaci hudobného súboru ZUŠ E. Suchoňa. Účastníci si mohli pozrieť tri dokumentárne filmy TV Pezinok o zdravotne postihnutých.
Súčasťou programu bolo ocenenie ľudí, ktorí sa starajú o zdravotne
postihnutých. Cenu s názvom Náš človek v tomto roku prevzali: riaditeľka Hestie Ľubica Vyberalová , vedúca klubu Venuša Anna Štilhammerová, za viacročné aktivity v oblasti kultúry a športu Lajo Slimák , za
športové aktivity Peter Valka a za starostlivosť o deti z detských domovov Miloš Volner.
Sprievodnými podujatiami akadémie bolo meranie glykémie členmi
Zväzu diabetikov Slovenska a výstavka výtvarných prác detí. Program
moderoval Lajo Slimák.
(mo)
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V priestoroch starej požiarnej
zbrojnice na Mladoboleslavskej
ulici vyrastá Chránená dielňa –
cukráreň. Pozoruhodné na tom
je to, že v prevádzke budú obsluhovať zdravotne postihnutí.
V pondelok 11. decembra nás
pozvali pozrieť si, zatiaľ nedokončené priestory. O bližšie informácie sme požiadali konateľa firmy Vladimíra Hupku.
l Čo bude vlastne v rekonštruovaných priestoroch?
– Bude tu cukráreň, internetová
časť, detský kútik. Budú tu cukrárenské výrobky, zákusky, postupne sortiment rozšírime o
darčekové balenie.
l Čím sa budete líšiť od ostatných cukrární?
– Predovšetkým tým, že tu budú
obsluhovať zdravotne postihnutí. Budeme mať dve štvorčlenné
zmeny, v každej budú dve zdravotne postihnuté pracovníčky. V
celom zariadení sa nebude fajčiť.
l Ako ste prišli na túto myšlienku?
– Chránenú dielňu sme mali už
vo výrobni, kde sme zamestnávali postihnutých ľudí. Potom
nás oslovili z iniciatívy EQUAL –
podporný kruh, i primátor mesta
Oliver Solga, či by sme niečo
takéto neskúsili. Uvažovali sme
o tom, lebo je to obrovská zodpovednosť, týmto ľuďom sa
treba venovať. Nakoniec sme si
povedali, že to skúsime.
Cukráreň chcú otvoriť v najbližších dňoch.
(mo)

